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NORMAS PARA SOLICITAÇÃO, LIBERAÇÃO E UTILIZAÇÃO 

DE VEÍCULOS - CPCE/UFPI 

 

Solicitação: 

 As solicitações deverão ser entregues com no mínimo 10 (dez) dias úteis de 

antecedência; 

 Para aulas práticas, a solicitação deverá apresentar a quantidade de horas-aula 

referentes a atividade que será realizada, atendendo à carga horária destinada à 

parte prática da disciplina, bem como a assinatura de anuência do Chefe de 

Curso; 

 Para viagens referentes a projetos de pesquisa e extensão, da solicitação deverá 

constar o título do projeto cadastrado; 

 Para participação em congressos, a comprovação de inscrição e aceite de 

resumos deverá acompanhar a solicitação. O docente solicitante deverá também 

atender aos requisitos para participação em congressos (um artigo publicado 

durante o ano vigente), (cf. ATO DA REITORIA 1679/06); 

 

Liberação: 

 A CAF responderá as solicitações de veículos em até três dias úteis; 

 Os ônibus utilizados no translado de discentes cidade-CPCE-cidade não poderão 

ser utilizados para viagens fora do Município de Bom Jesus, excetuando-se idas 

à Fazenda Escola, localizada no município de Alvorada do Gurguéia;  

 Os veículos F 250 e L 200 atenderão prioritariamente às viagens para resolução 

de questões administrativas (CONSUN, CEPEX, CAD) – cf. ART. 44 do 

Regime Geral da UFPI; 

 Os coordenadores de projetos de pesquisa/extensão, que desejarem utilizar os 

veículos do Campus, deverão, obrigatoriamente, entregar à CAF, um 

cronograma semestral de pretensão de viagens; 

 O translado de docentes do CPCE, participantes/convidados de programas de 

Pós Graduação (que não os do CPCE) ou outras atividades científicas deverão 

solicitar transporte junto à instituição (ou Campi da UFPI) que os convidou; 

 As liberações ocorrerão pelo critério de ordem cronológica de solicitação e pela 

disponibilidade de veículos, combustível e diárias (motoristas) de cada mês; 

 

Utilização: 

 É proibido transportar pessoas que não fazem parte do quadro da UFPI; 

 Nas viagens com vans e ônibus, antes do embarque, será necessário apresentar 

ao setor de transporte a lista dos passageiros com seus respectivos nomes e 

número do documento de identificação; 

 É proibido o transporte de passageiros além da capacidade do veículo; 

 É proibido transportar combustível em quaisquer recipientes para 

reabastecimento do veículo; 

 É proibido o consumo de bebidas alcoólicas no veículo; 

 Em caso de desistência da viagem, comunicar imediatamente a CAF. 
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MOTORISTAS, VEÍCULOS E DIÁRIAS - CPCE/UFPI 

 

Motoristas: 
 Dogval Correia de Sousa: (89) 9972 6098 

 Flávio Sousa Braga: (86) 99966-8456 / (89) 98114-5590 

 Josué Vieira Carvalho: (89) 99927-9435 / (89) 98121-4738 

 Raimundo Nonato Pinheiro de Moura: (89) 99418-7969 / (89) 98139-9999 

 Wagner Batista Mangueira: (89) 99944-3909 

 

 

Veículos: 
 Amarok cabine dupla com capacidade para quatro passageiros (Placa: PID-7869); 

 F 250 cabine dupla com capacidade para quatro passageiros (Placa: NIC-4739); 

 Jeep Bandeirante com capacidade para seis passageiros; (Placa JFO 7974); 

 L 200 cabine dupla com capacidade para quatro passageiros (Placa: PIC-9134) 

 Motocicleta (placa: LWG-8394) – Exclusiva para vigilância; 

 Ônibus coletivo para o transporte de alunos para aulas práticas (Placa: OEE 3586); 

 Ônibus rodoviário para o transporte de alunos para aulas práticas (Placa: LVQ 4944); 

 Uno Mille com capacidade para quatro passageiros (Placa: OUD-2828) 

 Van com capacidade para dezesseis passageiros (Placa: OUD-1197); 

 Van com capacidade para dezesseis passageiros (Placa: PIB-0208); 

 

Diárias: 
 O limite máximo de diárias por motorista/mês é de cinco diárias; 
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